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s,Iıao Maı / Hızmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmıayıcl
Fıİma Ye uBB1 ] soL GUIDING KATETER 6E!L 4 500 ADET

2 KltAWz KATETER .078 F/ 100 JL_4 KAlEItR) 500 ADET

sTEirT, KoRoNE& BALoNA MoMrE EDitMİs iLAç
sAlJNIMu(EvERoÜMus)

500 ADET

4 KATmR, BAj-oN,ANJ iYoPLA9rİ, 014", MoNoMİı- DüŞüK
PRoR[J-İ( KoRoNER ToTAL oKÜzYoN BALoNU)

350 ADET

5 KATETER BAtoN AI{JİoPLASIİ 0,14 MoNoRAİL 350 ADET

6 KORONER GREFT STENT 10 ADET

7 nLAWz,IEL, AN]İoPrAsrİ, 0,014_0,018.,
REıONAl_ızAsYoN A Aql

75 ADET

8 RETROGRAT KORONER KANALLAMA KATETERI ADET

Genel
Toplam(XDV

Hane)

Adrğs: Araştıİma ve Uygulama Hasranesi o§manbey Karnposü ŞANLIURFA
Doğudan Tcmin Mail : dognıdaffemin@harran.edu.tr

lrtibaltetefon: Tel.:0 (4l4)3u44u Faks : 0 (4l4) 3,+4 40 00
DoğrudaD Temin iletişiın : 0 (414) 344 4l 78
Ihale lletişim : 0 (4l4) 344 41 65_5810ihale Mail Adresi saıinalma63 otmail.com

3

I

I

30



Sut Kodu

1-

2-

3-

+

5_

6-

KRll42- Sol Koroner Arter için 6F Guiding Kateter Teknik Şartnamesi
Kateter 6F çaplanrrda ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır.

6 F lik çap için en az 0.068 inch iç çapa sahip olmalıdır.

Kateterlerin uzunluğu en az l00 cm olmalıdır.

Kateterlerin ucu koroner damarlaıa zarar verrneyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve

atravmatik yapıda olmalıdır.

Kateterlerin en sık kullanılan IL 3.5, JL4, JL 4.5 IL5, EBU 3.5, EBU3.75 EBU 4,

AL|, ALz ve AL 3 çeşitleri bulunmalıdır. Özellikle EBU kateter için alternatif

olarak üetilmiş farklı isimlerdeki guiding kateterler kabul edilıneyecektir.

Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle krnlma rezistansı yükseltilmiş,

itilebilirliği arttınlmış olmalıdır.

Kateterler yan delikli (side hole) ve deliksiz seçenekleri olmalı ve radoopak

olmalıdır.

8- Kateterin iç ynzeyi siffinmeyi azaltıcı madde ile kaplı otmahdır ve bu madde

belirtilmelidir.

9- İç lümen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıür.

l0- Kateterin torku l/l olmalıdır.

1l- Kateterin hafıza özelliği (memory) olmalı, guidewire ile di,izeltildikten sonra eski

haline dönrnelidir.

l2- İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen iirünü olmalıdır

13- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmahdn.

14- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

1S Kullanm sırasında üetim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog

tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve frrma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

lG İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacakhr

17- İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecet<, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirileceğ kullan an malzeme geri

iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlenürme dışı

bıralulacaktrr.

l8- Malzemenin ürün takip sistemindeki

esnasrnda beürtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan

malzemeler teklif dışr bırakrlacaktır.

l9- İhale sonucunda ürün temini t0 iş gününü geçmemelidir
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Sut Kodu KRl142- 7F Sol Koroner Arter için Guiding Kateter Teknik Şartnamesi
l- Kateter 7F çaplannda ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır.

2- 7 F lik çap için en az 0.078 inch iç çapa sahip olmalt&r.

3- Kateterlerin uzunluğu en az 100 cm olmalıdır.

4_ Kateterlerin ucu koroner damarlara zarar vermeyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve

atravmatik yapıda olmalıdır.

5- Kateterlerin en sık kullanılan IL 3.5, IL4, IL 4.5 ILs, EBU 3.5, EBU3.75 EBU 4,

ALl, N,2 ve AL 3 çeşitleri bulunmalıdır. Özellikle EBU kateter için altematif

olarak iiretilmiş farklı isirrıIerdeki guiding kateterler kabul edilmeyecektir.

6 Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle krnlına rezistansı yükseltilmiş,

itilebilirliği arttınlmış olrnalıdır.

7- kateterleı yan delikti (side hole) ve deliksiz seçenekleri olmalr ve radoopak

olmalıdır_

8- kateterin iç ytızeyi siirtünmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde

belirtilmelidir.

9- İç liimen genişliği 0.033 guidewire ile uyumlu olmalıdır.

l0- Kateterin torku l/l olmalıdn.

ll- Kateterin hafıza özelliği (memory) olmalı, guidewire ile diizeltildikten sonıa eski

haline dönmelidir.

12- İhaleye sunulan malzeme üetici firmarun en son üretilen ürünü olmahdır

13- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalrdır.

lÇMalzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

15- kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog

tarafindan bir tutanak tutulup fırmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değştirilecektir.

lG İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale drşı bırakılacaktır

17- İhaleden önce t adet numune bölüme teslim edilecek, ihıle sonrası böIüm

tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanıIan malzeme geri

iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı
brralalacaktır.

l8- Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT «R veva GR kodu) teklif
esnasrnda belirtilmeli ve uBB kodu ile suT
malzemeler teklif dışı bıralolacaktır.

kodu uyumlu

19- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemetidi

olma
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SUT KODU : KRl151 Everolimus İIaç Kaplı Koroner Stent Teknik ÖzeIlikleri

1. Koroner arter stentlemesine uygun yaplda olmalıdır.
2. Stent side branch geçişlerine uygun olmalıdır.
3. Stent, balon kateter üzerine lüklenmiş ve direkt stent uygulamalarına olanak vermelidir.
4. Stent kalsifik ve tortuyoz lez}on geçişleri için güçlü radiyal force ve flexibiliteye sahip olmalı aynca balon

tizerinden sıyrlmamalıdır.
5. Stent iizerine yiiklenen ilaç limus türevi olan Everolimus olmalıdır.
6. Stentin materyali kobalt -kom olmalıdr ve tiipten lazer kesim yöntemiyle hazırlanmış olmalıdır.
7. Stent MR açısından güveniIir olmalıdır.
8. İlaç dozu l00 mğcm2 olmalıdır.İlaç salınımının tamaml l20 günde olmalıdır.
9. Stentin polimeri Fluorinated Copolymer olmalıdır.
10. Taşıma sistemi balonu semi_kompliyant olmalıdır.
1l. .Multi_layer slim seal balon teknolojisine sahip olmalıdır.
12. .Balon materyali PEBAX olmahdır.
13. Stent taşıma sistemi 0,0l4" klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
14. Stent nominal basınçla açıldığnda 3.0xl8 için recoil Yo 4,4 olmal:t'lır..
15. Stent iletim sisterninin proximal şa{i çapı en faz|a 0.028 inch (2.1 F ) distal şaft çapı en fazla 0.034 inch (2,5 F

)olmalıdır.
16. Stentin strat kalınlığ 0.0032"'den fazla olmamalıdır.
17. Stentin tizerine krimp edildiği balon yüksek basınca dayaııklı olmalı ve minimum patlama basrncı l8 atm'den

di§ük oImamalıdır.
18. Stentin kateter tipi Rapid Exchange olmalıdır.
19. Teklifedilen stentin polimeriyle bir bütün olarak çok merkezli 5 yıldan daha uzun siıre takipli SOg,den fazla

hastayı içeren klinik sonuçlannı gösteren çalışması olmalıdır.
20, Stentin en az dokuz aylık sonuçlannda stent içi geç kayp ( late loss) değ,erinin 0.20 mm . nin altında olmalıdıı.
21. Stent platformu, ilacı ve polimeri bir bütün olarak uzun dönem 2 yıllık takibinde hedef lezyona girişim oranı <

% l0 olarak sapıanmış olmalıdır.
22. Stent 5 F guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
23. Stentin lezyon geçiş profiIi 0.042 inç'den fazla olmamahdır. .

24. Giriş profile 0.0l7 inç'den fazla olmamalıdır.
25. 2.0,.2.25mm çaplannda 8-12-15-18-23-28 mm uzunluklar, 2.5-2.75-3.0-3.5 mm çaplarda 8-12 -15-18-23-28-33-

38-48mm uzunluk,4.0 mm çapında 8 -|2-|5-18-23-28-33-38 mm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
26. İkili ilaç kullanımı (DAPT) bir (1) ay olması tercih sebebi olmalıdır.
27. İletim sisteminin iizerinde 2 adet radyoopak plantinlum iridyum marker bulunmalıdır..
2E. Distal şaftı hidıofilik olmalıdır.
29. Tilrkiyede kullanılan son jenerasyon iiriin olmalıdır.
30. Teklif edilen iiriinl er en az 12 ay miyadlı olma|ı ve steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir.Raf ömrünün

§

§
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daha uzun olması tercih sebebidir.
31. Stent TITUBB'a kayıth ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
32. Genel hiikümlerdeki tiim şartlar sağIanmalıdır.



Sut Kodu KR198- Rekanalizasyon Balonu Kateteri Teknik Şartnamesi
1- Monorail (RX) yapısmda ve 0.0i4" inç kalınhğında l«lavuz tellerle ulumlu

olrnalıdr.

2- Proksimal şaft kalmlığı maksimum 1.9F, distal segment kalırılığı ise maksimum

2.4F olmalıdır

3- Kullanrlabilir kateteı uzunluğu minimum l40cm olmadır,

4- Lezyon giriş profili maksimum 0.016" inç; lezyon geçiş profili maksimum 0.021 ''

inç olmadır.

5- Balon çapı l .0,I.25,1.5,2.0 ve 2.5 mm içerisinden seçilebilmelidir.

6- Balon uzunluktan 5,10, 15 ve 20mm içerisinden seçilebilmelidir. Balon iizerinde

tanrmlayıcr işaret olmalıdır.

7- Balon ucu (lezyon giriş noktası) uzunluğu maksimum 1.5mm olmalıdır,

8- Balon norninal basıncı 6 BAR patlama basıncı ise 14 BAR olmalıdır.

9- İhaleye sunulan malzeme iiretici firmann en son üretilen iiriinü olmalıdır

l0- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine (CE - FDA ) sahip olmalıdır.

11- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

12- Kullanm srrasrnda iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler, fü kardiyolog

tarafindan bir futanak tufulup frrmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacaktır

14- İhaleden önce l adet numune b6lüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafindan kullanrm süresinde değerlendirilece\ kullanılan malzeme geri

iade edilmgy6çgk ve uygun olmayan malzeme değerlendirme drşı

bırakrlacaktır.

15- Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veva GR kodu) teklif

esnasında belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan

malzemeler teklif dışı tıırakrlacaktır.

l6- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KRl9$ Anjioplasti, Balon Kateter Teknik Şartnamesi
1. Balon kateter Monoroil(Rapid exchange) sistem, semi-compliant, her iki ucunda

radyoopak işareti ve katlanma sayısı 2,25 mm balon için en az 3 olmalıdır ve 2,25

mm sizeler için S tip katlamalı yapıda oIınalıdır.

2. Balon materyali POLİAMİD den imal edilmiş olmalıdır.

3. Sürtiinmenin azalması için Distal uç ve Distal şaftln en az 30 cm'lik losmı

hidrofilik kaph (M Coat ) olmalıdır. Proximal şaft silikon kaplr olma|rdır

4. Deflasyonda eski ölçüsüne inebilmelidir.

5- Balon kateterlerin 1,25 ve 1,5 mn ölçüleri tek markerlı, diğer ölçüleri çift ve üç

markerlı olmalıdır

6. Kareterin boyu l45 cm olmalı, proximal şaft kalınlığı en çok 2 F, Distal şaft
kalınlığı en çok 2.4 F olmahdır.

7. Felexible com.ıgated şaft dizaynına sahip olmah, yüksek itiş, geçiş ve çapraz
lezvon itilebilirliği çok yfüsek olmahdr.

8. kateterin proxmal'i destek verici olmalı, ancak kınlma özelliğ bulunmamalıdır.

9. Kateterin içinden 0.014" guide wire kolayca geçebilmelidir.

10. Balon geçiş profili 0-016 İnch veya 0,40 mm den düşük olrnalıdır.

11. Balon 6 atmosferde nominal ölçüye vamıah, rated burst pressure asgari 14

atrnosfer olınahdır.

12. ihaleye sunulan malzeme tiretici firmanın en son üretilen üriiıü olmalıdır

13. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine (CE - FDA ) sahip olmalıdır.

14. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidil.

15. kullanım srrasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog

tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafmdan

ücretsiz yenisi ile değştirilecektir.

16. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı brakılacaktıı
17. ihateden önce I adet numune bölüıne teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafindan kul|anım süresinde değerlendirilecelr, kullanılan malzeme geri

iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme drşr

brrakrlacaktır.

18. Malzemenin ürün takip sistemindeki UT KR GR kodu teklif
esnasında belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan
malzemeler teklif dışı bıraloIacakir.

19. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçm
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' .Sut Kodu:KRIIS2-Koroner Greft Stent Teknik Şartnamesi

l. Paslanmaz çelikien i.iretilmiş olmalı ve nikel içeriği çok düşfü olmalıdır.

2. İstenilen çaplarda (2,5-3,0-3,5mm) ve uzunluklarda (9mm-26mm) olmalıdır.

3, İhaleyi alacak firma kendi stent kataloğunda olan her boy ve çapta stenti temin edebilmeli ve

istediğinde kliniğin elinde mevcut olan stent ile istenilen boy ve çapta stenti değiştirmelidir.

4. Koroner greft stent PTFE kaph olmah ve Fleksibilitesi yiiksek olmalıdır.

5. Stentin geçiş profili dğtik olrnalı ve burst pressure 14 atm altında olmamahdır

6. stentin balondan kaymasrnı engellemek için, stent balonun üzerinden kaymayacak şekilde
gömülmüş olmalıdır.

7. Stent 6F guiding kateter ile kullanılabilir olmalıdır.

8. Açıldığnda radial strenght'i yiiksel olmahdr.

9. İhaleye sunulan malzeme iiretici frrmanın en son iiretilen iiriinü olmalıdır

10. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

l1. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

12. Kullanrm sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog tarafından bir
futanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

14. İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarıfindan
kullanım süresinde değertendirileceko kullanrlan malzeme geri iade edilmeyecek ve uygun
olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakrlacaktır.

15. Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veya GR kodu) tek|if esnasmda belirtilmeli
ve uBB kodu ile suT kodu uyumlu olmayan malzemeler teklif dışı bırakılacaktır.

16. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KRJ083_ Krlavuz Tel, Anjioplasti, 0,014-0,018" Rekanalizasyon amaçlr
ğumuşak ve İncelen polimerli Uçlu Rekanalizasyon krlavuz reİ1 renİt
Şartnamesi

1. Kronik Tam Tıkalı koroner Arter girişimlerinde mikro kanallardan geçiş için
özel olarak üıetilmiş olmahdır.

2. 0.014" (inch) kalınlığnda vel80 cm uzunluğunda olmalı, 30O cm uzunluğunda
değiştirme kılavuzu da sunulabilmelidir.

3. Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdr.
4. Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplamasr

özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısz) olmalıdıı.
5. Distal segnent (yumuşak kısrm.) siiı,tiinmeyi engelleyici bir kaplamaya sahip

olmah. Bu kaplama biyolojik açıdan uyumlu olmah, proksimal segment PTFE
kaph olmahdır.

6. KıIaıuz tel uç direnci standart uç için 0.8 gf, veya 1,5gf özellikte de olmalıdır.
7. KıIaırız telin x-Ray altında göriiııebilen uzunluğu en az 18 cm olmalı, damar

anatomisi lezyon geçişini takiben rahathkla takip edilebilmedir.
8. Distal segment (Yumuşak krsım) özel olarak ek bir kayganlaştıncı madde ile

kaplanmış olmalı ve koroner Arter içerisinde rahat hareket edebilmelidir;
kıIaııız tel ucu incelen uç yapısr sahip olmalı; standart lılavuz için 0.009''
(inç) kalınlığnda olmalrdır.

9. Kılavuz tel döndiirerek yönlendirmeye ve oklüzyon geçişine uygun çekirdek
yapısında olmalıdır

l0. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
11. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Kullanım sırasrnda i,iretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog

tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından
ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13. Ihaleden önce numune teslim etrneyen teklifler ihale dışı brrakılacaktır
14. İhaleden önce l adet numune bötüme teslim edilece\ ihale sonrası böIüm

tarafından kullanrm süresinde değerlendirilece\ kullanıIan malzeme geri
iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme drşr
bırakılacakhr.

15. Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veva GR kodu) teklif
esnasrnda belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan
malzemeler teklif dışı bırakrlacaktır.

16. Ihale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KR1l37- PTCA Mikro Kateter Teknik Şartnanesi

1. Vasküler rakanalizasyon amacıyla kullanım için tiretilrniş olmalıdır.

2. Yüksek tork gücüne sahip olmalıdır.

3. Yüksek itme gücüne sahip olmalıdır.

4. Gövde "braided" (tel örgü) olmalı, spiral düzenek (shinka şaft) ile esneklik kazandınlmış
olmalıdır.

5. Kateter (distal) uzak ucu incelen uç (dilatör) yapısında olmalıdr.

6. Kateter distalinde radyopak işaret o]malıdır.

7. Proksimal segrıent plastik kaplama ile kaplanmış olmalı ve pütı atma riskini ortadan kaldırmış
olmalıdır.

8. Proksimal segrrent ile konnektör arasına rotasyonu olanaklı kılan ve kınlmaya karşı direnci
yükselten özel kuwetlendirici eklenmiş olmahdır.

9. 0.014" (inç) kalınlığında kılavuz tel ile ulumlu olmalıdır.

10. 0.0l6" (inç) giriş profiline sahip olmahdır.

11. Distal segnıent (60 cm) hidrofilik kaplama ile kaplanmış olmalıdır.

12. Proksimal şaft 2.8F, distal şaft 2.6F kalınlığında olmalıdır.

13. Kateter uzunluğu l50 cm olmalıdır.

14. İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen ürünü olrnalıdır

15. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

16. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

17. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog tarafından bir
tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

18. İhaleden önce numune/katalog teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

19. İhaleden önce l adet numune bölüme/katalog teslim edilecelç ihale sonrasr bölüm tarafindan
kullanım süresinde değerlendirilecelç kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek ve uygun
olmayan malzeme değerlendirme dışı bıralalacaktrr.

20. Malzcmenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veya GR kodu) teklif esnasında belirtilmeli
ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan ma|zemeler teklif dışı bıralılacaktır.
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21. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir


